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Skaidrojums Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Ventspils novada pašvaldības 

Piltenes pilsētas un Blāzmas ciema publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras 

uzlabošana” 

Identifikācijas Nr. VND2012/16-KPFI 

 

Jautājums. Veicamo darbu aprakstā „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana Ventspils novada 

Piltenē” ir pozīcija „Izgāztuves pakalpojumi” un šīs pozīcijas skaidrojumā ir minēta grunts 

un būvgružu iekraušana a/m un izvešana uz izgāztuvi (līdz 25 km) – 30m3, bet šajā iepirkuma 

daļā nav paredzēti rakšanas darbi, tamdēļ lūdzam izskaidrot šīs pozīcijas nepieciešamību. 

 

Atbilde. 

Informējam, ka izgāztuves pakalpojumi ir paredzēti demontēto dzīvsudraba spuldžu 

utilizācijai. 

 

Jautājums. Lūdzam sniegt informāciju par esošo apgaismojuma balstu skaitu Piltenes 

iepirkuma daļā, jo pēc dotā veicamo darbu apraksta „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana 

Ventspils novada Piltenē” nav skaidri saprotams esošo balstu skaits ,jo veicamo darbu 

apraksta dotajās pozīcijas iekārtu skaits ir atšķirīgs kā, piemēram, pozīcijas „Montēt LED 

gaismekli” – 75 gab., „Starpbalsta aizsardzības automātikas montāža” – 18 gab., 

„Apgaismes konsolu uzstādīšana” -15 gab. 
 

Atbilde. 

Piltenes pilsētā paredzēts mainīt kopā 75 gaismekļus, savukārt 18 balstos jānomaina 

aizsardzības iekārtas un 15 balstos jānomaina konsoles, pārējos balstos jāizmanto esošās 

konsoles. 
 
Jautājums. Iekārtu un materiālu sarakstā „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana Ventspils 

novada Piltenē” nav iekļautas apgaismojuma konsoles, bet veicamo darbu aprakstā ir 

paredzēts uzstādīt 15 gab. Vai tās ir tikai jāuzstāda, bet pašas konsoles piegādā pasūtītājs? 

Lūdzam sniegt skaidrojumu. 

 

Atbilde. 

Piltenē pilsētā paredzēts nomainīt 15 konsoles, pārējos balstos jāizmanto esošās konsoles. 

 

Jautājums. Iekārtu un materiālu sarakstā „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana Ventspils 

novada Piltenē” ir pozīcija „Spec.vadības kabelis ar vara dzīslām, 0,6 kV ,šķērsgriezums: 



 
 

2x0,5mm2 JZ-602-CY” – 5m, lūdzam sniegt skaidrojumu , kur šo kabeli nepieciešams montēt, 

un kādam nolūkam? 
 

Atbilde. 

Paredzēts vadības kabelis pie vadības sadales no fotodevēja līdz vadības iekārtai. 

 
Jautājums. Iekārtu un materiālu sarakstā „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana Ventspils 

novada Piltenē” ir sadaļa „Caurules un pārējie materiāli”, kurā ir iekļautas pozīcijas 

„Blīvētājs” -18 gab., „Plastmas. caurule Arot DVK 110” – 90m un „Pārējie metāla 

izstrādājumi” – 20 kg , lūdzam sniegt skaidrojumu, kur šie materiāli ir jāmontē, jo veicamo 

darbu aprakstā šo pozīciju nav. Ja doto cauruli Arot DVK 110 ir nepieciešams guldīt zemē, 

tad lūdzu mums izsniegt topogrāfisko plānu, kurā būtu redzams proj. caurules trasējums un 

visas inženierkomunikācijas, kas šķērso vai atrodas proj. caurules tuvumā. 
 

Atbilde. 

Blīvētājs un plastmasas caurules ir paredzētas kā papildus materiāls, nepieciešamības 

gadījumā pie apgaismojuma balstu kabeļu pievada sakārtošanas darbiem. Savukārt metāla 

izstrādājumi ir paredzēti kā gaismekļu stiprinājumi un papildus metāla detaļas gaismekļa 

montāžai. Tā kā plastmasas caurules nav paredzēts guldīt zemē tranšejā, bet pievadā pie balsta 

(nepieciešamības gadījumā), tad attiecīgi nav nepieciešams topogrāfiskais plāns. 

 

Jautājums. Lūdzam izskaidrot, kas ietilpst iekārtu un materiālu sarakstā „Teritorijas 

apgaismojuma uzlabošana Ventspils novada Piltenē” sadaļas „Caurules un pārējie 

materiāli” pozīcijā „Pārējie metāla izstrādājumi” – 20 kg ? 
 
Atbilde. 

Metāla izstrādājumi ir paredzēti kā gaismekļu stiprinājumi un papildus metāla detaļas 

gaismekļa montāžai. 

 

Jautājums. Vai Piltenes iepirkuma daļā ir nepieciešams demontēt esošos gaismekļus, jo darbu 

apjomos demontāžas darbi nav paredzēti? 

 

Atbilde. 

Piltenē ir nepieciešams demontēt esošos gaismekļus (75 gab.). 

 
Jautājums. Veicamo darbu aprakstā „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana Ventspils novada 

Blāzmā” ir pozīcija „Tranšeja - bedre apgaismojuma stabam” – 9 gab. Lūdzam izsniegt 

topogrāfisko plānu, kurā būtu redzamas apgaismojuma balstu vietas. 
 

Atbilde. 

Blāzmā balsti ir jāmontē esošo balstu vietās, kā arī pēc montāžas ir jāiesniedz 

izpilddokumentācija. Pirms darbu sākšanas pretendentam ir jānodrošina vienkāršotās 

renovācijas tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Ventspils novada domē. 
 
Jautājums. Veicamo darbu aprakstā „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana Ventspils novada 

Blāzmā” ir pozīcija „Zālāju (trotuāru) apmales atjaunošana” – 950m. Lūdzam izsniegt 

topogrāfisko plānu, kurā būtu redzama apmales atjaunošana. 

 
Atbilde. 



 
 

Esošo balstu nomaiņas laikā tiks bojāta trotuāra apmale, kas pēc darbu pabeigšanas ir 

jāatjauno. Pirms darbu sākšanas pretendentam ir jānodrošina vienkāršotās renovācijas 

tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Ventspils novada domē. 
 
Jautājums. Veicamo darbu aprakstā „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana Ventspils novada 

Blāzmā” ir pozīcija „Zālāja ierīkošana” – 40m2. Lūdzam izsniegt topogrāfisko plānu, kurā 

būtu redzama zālāja atjaunošana. 
 
Atbilde. 

Esošo balstu nomaiņas laikā tiks bojāts zālājs, kas pēc darbu pabeigšanas ir jāatjauno. Pirms 

darbu sākšanas pretendentam ir jānodrošina vienkāršotās renovācijas tehniskās 

dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Ventspils novada domē. 

 
Jautājums. Veicamo darbu aprakstā „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana Ventspils novada 

Blāzmā” ir pozīcija „Piekarkabeļa līnija ar "AMKA" no 3x16+25 dzelzs balstos” – 0,95km, 

bet iekārtu un materiālu sarakstā ir dots kabelis ar vara dzīslām 1/0,6 kV: 4x16 mm2 AMKA – 

600m. Lūdzam izskaidrot, kādēļ kabeļu apjoms un tips ir atšķirīgs. Lūdzam sniegt norādījumu, 

pēc kuriem apjomiem vadīties. 

 
Atbilde. 

Jāvadās pēc darbu apjomiem - AMKA 3x16+25 dzelzs balstos 0,95 km. 

 
Jautājums. Iekārtu un materiālu sarakstā „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana Ventspils 

novada Blāzmā” ir pozīcija „Apgaismojuma stabs H=2,5 m” – 9 gab. Vai ar šo pozīciju ir 

jāsaprot, ka ir nepieciešams uzstādīt 2,5m augstu apgaismojuma balstu? Lūdzam precizēt 

apgaismojuma balstu augstumu. 

 
Atbilde. 

Ventspils novada Blāzma apgaismojuma balstu augstums - 8 m (2 m zemē), augstums virs 

zemes = 6 m, kopā 9 gab. 

 
Jautājums. Iekārtu un materiālu sarakstā „Teritorijas apgaismojuma uzlabošana Ventspils 

novada Blāzmā” ir pozīcija „Spec.vadības kabelis ar vara dzīslām, 0,6 kV ,šķērsgriezums: 

2x0,5mm2 JZ-602-CY” – 5m, lūdzam sniegt skaidrojumu , kur šo kabeli nepieciešams montēt, 

un kādam nolūkam? 

 
Atbilde. 

Vadības kabelis  pie vadības sadales no fotodevēja līdz vadības iekārtai. 

 
Jautājums. Lūdzam izskaidrot kāpēc ir paredzēts uzstādīt 9 gab. apgaismojuma balstus, bet 

gaismekļu skaits ir 23 gab. Vai tas nozīmē, ka 14 gab. gaismekļi ir paredzēti montēt uz 

esošiem apgaismojuma balstiem? 

 

Atbilde. 

14 gaismekļus paredzēts montēt uz esošiem balstiem. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      M. Dadzis              


